
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, 

                                ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Наукові напрями роботи конференції: 

1. Економічні аспекти розвитку організації, регіону. 
2. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці. 
3. Сучасні тенденції розвитку виробничих і сільськогосподарських технологій, 

технологій машин і матеріалів. 
4. Фізика. Математика. 
5. Історія. Філософія. 
6. Правознавство. Політологія. 
7. Українське суспільство і виклики глобальної цивілізації: соціально- гуманітарні 

аспекти. 
8. Педагогіка: теорія та практика. 
9. Психологія. 
10. Філологічні науки. 
11. Лінгвістика (англійська, німецька мови). Методика викладання іноземної мови. 
12. Біологія, екологія, еколого-краєзнавча освіта, охорона природи. 
13. Фізична культура, спорт, здоровий спосіб життя. 
14. Технологічна освіта. 
15. Початкова освіта. 
16. Дошкільна освіта.  
17. Професійна освіта. 

 

До участі запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, докторанти, 
аспіранти, магістранти, студенти (віком до 35 р.), а також обдаровані учні ЗЗСО. 

 

Робочі мови конференції: українська,  англійська 

Форми участі в конференції: публікація тез. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових статей, який надси-
лається авторам і завантажується на сайті університету. 

 

Матеріали і заявка учасника конференції по кожному з напрямів конференції пе-
ресилаються до 20.11.2022 на адресу електронної пошти координаторів  

(з позначкою «Глухівські читання - 2022»). 
 

Участь у конференції безкоштовна. 

Шановні студенти, аспіранти та молоді науковці! 

Запрошуємо Вас узяти участь у ХІІ Міжнародній інтернет-конференції молодих 
учених і студентів «Глухівські наукові читання - 2022. Актуальні питання 
суспільних та гуманітарних наук», яка відбудеться 7-8 грудня 2022 року в 
Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. 



Науковий напрям ПІБ e-mail/тел. 

секції з напрямів 

3, 17 

Вовк 

Богдан Іванович 

bohdan.vovk11@gmail.com 

+38(066)6291059 

секції з напрямів 

1, 14 

Маринченко 

Інна Віталіївна 

inna_sheludko@ukr.net 

+38(098)6067465 

секції з напрямів 

2, 4, 12 

Прокопець 

Тетяна Олександрівна 

prokopets4113@gmail.com 

+38(099)0038386 

секції з напрямів 

5, 6 

Мінченко 

Марина Василівна 

minchmari@gmail.com 

+38(095)6835204 

секції з напрямів 

10, 11 

Кабиш 

Марина Юріївна 

marinkabysh@gmail.com 

+38(066)0333518 

секції з напрямів 

13, 16 

Дмитренко 

Аліна Павлівна 

alinadmutren-

ko1990@gmail.com 

секції з напрямів 

7, 8 

Підсосонна 

Олена Володимирівна 

lenuska9531 @gmail.com 

+38(066)3135542 

секції з напрямів 

9,15 

Плугіна 

Альона Петрівна 

alenaplugina@gmail.com 

+38(099)2178358 

КООРДИНАТОРИ 

 

 

Просимо Вас перевіряти наукові роботи завдяки рекомендованим програмам  

http://advego.ru/plagiatus чи https://www.etxt.ru/antiplagiat/ та надсилати «screenshoot» 
результатів перевірки. 

*Кожен учасник гарантовано отримає електронний сертифікат 24 академічні години |0,8 ECTS credits 
та електронний збірник конференції. 

 

Один автор може подати не більше 2 матеріалів, в тому числі і в співавторстві до од-
нієї секції. 

 

Редакційна колегія виконує незалежну (закриту) експертизу матеріалів і здійснює 
їх додаткове рецензування. Дискусія за мотивами відхилення не ведеться. 

 

Автори несуть відповідальність за направлення до редакції раніше опублікованих або 
прийнятих до друку іншими виданнями статей. 

 

Електронне видання збірника матеріалів конференції заплановано після заходу, 
учасникам конференції електронною поштою надається електронна копія (pdf-
формат). 
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Заявка на участь у 

XII «Глухівських наукових читаннях - 2022. 

Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» 

1. Прізвище, ім'я, по-батькові учасника (повністю). 

2. Назва доповіді та назва секції. 

3. Назва закладу освіти, в якому Ви навчаєтесь або місця роботи для осіб, які завер-
шили навчання, Ваш статус та посада. 

4. Контактний телефон мобільного зв'язку. 

5. Електронна адреса. 

6. Сертифікат учасника: ТАК / НІ 

7. Виступ на пленарному засіданні:  ТАК / НІ 

Вимоги до оформлення тез: 

Тези доповіді подаються однією з робочих мов конференції, набрані в редакторі Mi-

crosoft Word (шрифт "Times New Roman", розмір - 12, інтервал - 1,0), всі поля - 2 см. 

Обсяг тез 2-5 сторінки. 

Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках (наприклад: 

[5, с. 125], [3, с. 18; 2, с. 45]). Список використаних джерел подається наприкінці тез в 

алфавітному порядку відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: Інформа-

ція та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила скла-

дання ДСТУ 8302:2015). 

Приклад оформлення тез доповіді: 

 

СЕКЦІЯ 4. ФІЗИКА. МАТЕМАТИКА 

 
Григорович І. Ю. 

аспірант кафедри фізики та методики навчання 
Криворізького державного педагогічного університету 
Науковий керівник — д-р пед. наук, проф. Кучай Н. І. 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗЗСО 

 
Текст доповіді 

 
Література: 

Оргкомітет конференції: 

+38 050 589 70 64 Полякова Анастасія  Сергіївна - голова Ради 

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та  

молодих учених Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 


